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 2 (18) أضواء البيان

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
ة لم تأتها الدورة منذ أربعة أشهر وبعدها أتتها وكان ينزل دم خفيف منها وكانت فتا :يقول

ا ينزل فترة وينقطع فترة أخرى فهل تصوم وتصلي واستمر معها حتى اآلن ثالثة أسابيع تقريب  
 ؟يجب عليها الصوم والصالة أم أنها تقف حتى ينقطع عنها الدم

فإذا زاد المجموع  ،امجموعها على خمسة عشر يوم  هي تلفق من هذه األيام دورة بحيث ال يزيد 
 ا تصوم وتصلي.على خمسة عشر يوم  

 سم.
 بسم هللا الرحمن الرحيم.

الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
 : -تعالىرحمه هللا  -بإحسان إلى يوم الدين، قال اإلمام الشيخ محمد األمين الشنقيطي

 :القول الرابع
 عندك يا شيخ؟ ماذاالفرع أو القول؟ 

 الفرع الرابع.
 الفرع الرابع.

أنه نحر قبل أن يحلق في عمرة  -صلى هللا عليه وسلم-قد ثبت عن النبي  :الفرع الرابع"
ودل القرآن على أن النحر قبل الحلق في موضعين أحدهما قوله  ،الحديبية وفي حجة الوداع

 ژوثانيهما قوله تعالى في سورة الحج:   ١٩٦البقرة:  ژ ېې ۉ  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ژتعالى: 

  ٢٨الحج:  ژ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
كر اسمه تعالى عند نحر اآلية ذ    ٣٤الحج:  ژ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ژفالمراد بقوله  ،اآلية

  ٢٩الحج:  ژ ے ھ ھ ژوقد قال تعالى بعده عاطفا بثم التي هي للترتيب  ،االبْدن إجماع  
اآلية وقضاء التفث يدخل فيه بال نزاع إزالة الشعر بالحلق فهو نص صريح في األمر بتقديم 

 ومن إطالق التفث على الشعر ونحوه قول أمية بن أبي الصلت: ،النحر على الحلق
 احلقــــــوا رلوســــــهم لــــــم يحلقــــــوا تفث ــــــ

 
 ولــــــــــــــــم لهــــــــــــــــم .................... 

 "ولم. 
 طالب: ...............

 .ولم لهم
 طالب: ...............

 المعروف سل القمل من الشعر هكذا.يسله هو 
"......................... 
 

ـــــــم يســـــــلوا لهـــــــم قمـــــــل وصـــــــ بان     "اول
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 أكثر شعره مكسور ألنه قديم.
 طالب: ...............

 على ما هو عليه الخطب سهل. دعه
 طالب: ...............

 حلقوا هذا الموجود.
............................ 

 
ممممممممممممل وا لهممممممممممممم قمممممممممممممال وصمممممممممممم بان     اولممممممممممممم يسال

 القمل أو بيضه. صغار ،القمل معروف والص بان صغاره 
ــــــ" ــــــم يحلقــــــوا تفث   احلقــــــوا رلوســــــهم ل
 

ـــــــم   ـــــــال وصـــــــ بان  ول ـــــــم قم ـــــــل وا له  ايُس
 وروى بعضهم قول أمية المذكور هكذا: 

 اســــــاخين آبــــــاطهم لــــــم يقــــــذفوا تفث ــــــ
 

ـــــــــال وصـــــــــ بان     اوينزعـــــــــوا عـــــــــنهم قم
 ومنه قول اآلخر: 

ــــــــ ــــــــقضــــــــوا تفث  ــــــــم ســــــــارواا ونحب   ا ث
 

ــــــــي  ــــــــروا عل ــــــــا انت  ــــــــد وم ــــــــى نج  إل
ولكن إذا عكس الحاج أو  ،فهذه النصوص تدل داللة ال لبس فيها على أن الحلق بعد النحر 

في حجة الوداع أن  -صلى هللا عليه وسلم-المعتمر فحلق قبل أن ينحر فقد ثبت عن النبي 
وقيل فيمن  ،اوالتعبير بنفي الحرج يدل بعمومه على سقوط اإلثم والدم مع   ،ذلك ال حرج فيه

فقد روى ابن أبي شيبة من طريق  ،ا كان أو غيره إنه عليه دمحلق قبل أن ينحر محصر  
ن وحدثني سعيد بن جبير عن اب :قال إبراهيم ،األعمش عن إبراهيم عن علقمة قال عليه دم

في نيل األوطار وال اهر عدم وجوب الدم لعدم  :قال الشوكاني ،ذكره في المحَصرعباس مثله 
 ."الدليل

الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
 أجمعين.

-ساقها باآليات التي  يقرر في هذا الفرع ما هو مقرر بالقول والفعل -رحمه هللا تعالى -الشيخ
 ۉ  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ژأن النحر قبل الحلق  -عليه الصالة والسالم-ومن فعله  -رحمه هللا

ألنه منهي  ؛ولو لم يرد في الباب إال هذه اآلية لكان القول بإلزامه بالدم له وجه ١٩٦البقرة:  ژ ېې
و بدنه ثم حلق هذا من رمى جمرة العقبة ثم نحر هديه أ -عليه الصالة والسالم-لكن النبي  ،عنه

وهكذا فعل بالحديبية نحر ثم حلق ولو لم يرد إال هذا لكان القول  -عليه الصالة والسالم-فعله 
عليه -لكن يبقى أنه س ل النبي  ،خعي بإلزامه بالدم جاري على القواعدالمنسوب البن عباس والن  

ألفعال على بعض فقال وس ل عّمن قّدم بعض ا ،عّمن حلق قبل أن ينحر -الصالة والسالم
على أن بعضهم يربط ذلك بالنسيان ومثله  ،فهذا هو الفيصل في هذه المسألة «افعل وال حرج»
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 4 (18) أضواء البيان

لكن  ،الجهل حيث ورد في بعض األحاديث لم أشعر ففعلت كذا قبل كذا فقال افعل وال حرج
ل يكفي أن للمطلق على المقيد وه هناك أحاديث مطلقة فمنهم من يقول يلزمه الدم ألنه حمال  

يقول شخص لم أشعر والبقية يقولون فعلت هذا قبل هذا ويقال لهم افعل وال حرج أن يحمل 
المطلق على المقيد في هذه الصورة؟ ال، ألن البيان لشخص ال يلزم أن يكون البيان للجميع إال 

جميع فدل على أن هذه الرخصة لل ،ا عرفه جميع من وقع منه هذا المحظورإذا كان األمر معلن  
 والتوسعة لهم كلهم.

صلى -قال مقيده عفا هللا عنه ال اهر أن الدليل عند من قال بذلك هو األحاديث الواردة بأنه "
لما صده المشركون عام الحديبية نحر قبل الحلق وأمر أصحابه بذلك فمن  -هللا عليه وسلم

رة الحديبية والصلح ما رواه أحمد والبخاري وأبو داود عن المسور ومروان في حديث عم :ذلك
لما فرغ من قضية الكتاب قال ألصحابه قوموا فانحروا ثم  -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي 

نحر قبل أن يحلق وأمر  -صلى هللا عليه وسلم-وللبخاري عن المسور أن النبي  ،احلقوا
م الحل ،أصحابه بذلك انتهى ق على فدل فعله وأمره على أن ذلك هو الالزم للمحَصر ومن قدَّ

ومن أخل بنسك فعليه دم قال مقيده  -صلى هللا عليه وسلم-النحر فقد عكس ما أمر به النبي 
 "عفا هللا..

هذا ما ورد فيه أن أحدهم قال إنه حلق قبل أن ينحر بخالف ما جاء في حجة الوداع فمن قال 
عداه من باب الحكم واحد في الموضعين هذا نسك وهذا نسك وجاز تقديمه في الحج بالدليل فما 

 .ومن قال بمثل ما قاله الشيخ نقله عنهم فله وجهه ،أولى لم يلزمه بدم
الذي تدل عليه نصوص السنة الصحيحة أن النحر مقدم على الحلق قال مقيده عفا هللا عنه "

فمن ذلك ما أخرجه الشيخان في  ،ولكن من حلق قبل أن ينحر فال حرج عليه من إثم وال دم
أجاب من  -صلى هللا عليه وسلم- بن عمرو بن العاص أن النبي صحيحهما عن عبد هللا

ومن ذلك ما  ،«افعل وال حرج»سأله بأنه  ن الحلق قبل النحر فنحر قبل أن يحلق بأن قال له 
قيل له  -صلى هللا عليه وسلم-ا عن ابن عباس أن النبي أخرجه الشيخان في صحيحهما أيض  
 "لتأخير فقال ال حرج وفي..في الذبح والحلق والرمي والتقديم وا

إذا نحر  ،في الحديث األول بأنه ظن الحلق قبل النحر فنحر قبل أن يحلق الكالم مقلوب معكوس
لذا قال المعلق كذا  ؛فيه خطأ ليسهذا -عليه الصالة والسالم-فعل النبي قبل أن يحلق صادف 

األصل الذي هو الصحيح ولعل صوابه فحلق قبل أن ينحر وما نحتاج أن نقول لعل إذا كان في 
نحتاج أن نقول لعل نصحح وخالص  الإذا كان في الصحيح فحلق قبل أن ينحر  ،على الصواب

يقال كذا في األصل والصواب كذا ألنه في األصل كذا نقول في مثل هذا الكالم إذا كان فيه 
 فنحر قبل أن يحلق. أصل لو كان في البخاري مثال  
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

د والنسا ي وابن ماجه سأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال وفي رواية للبخاري وأبي داو "
وفي رواية للبخاري قال رجل  «افعل وال حرج»وقال رميت بعدما أمسيت فقال:  «اذبح وال حرج»

 ."«ال حرج»زرت قبل أن أرمي قال  -صلى هللا عليه وسلم-للنبي 
 يسمونه طواف الزيارة. ذيف اإلفاضة هذا الزرت البيت وطفت طوا

 ."قال حلقت قبل أن أذبح قال ال حرج واألحاديث في مثل هذا كثيرة وهي تدل"
ر في ذلك اليوم إال قال افعل وال حرج. م وال أالخِّّ  ثم عمم وقال ما س ل عن شيء قالدِّّ

 طالب: ...............
وفيه  ،هو يشمله قوله فما س ل عن شيء قدم وال أخر في ذلك اليوم إال قال افعل وال حرج

لكنه عند كثير من أهل العلم  «افعل وال حرج»صه حديث سعيت قبل أن أطوف قال بخصو 
وبعضهم يتأوله كالخطابي قال سعيت قبل أن أطوف يعني سعيت مع طواف القدوم  ،منكر

 .«افعل وال حرج»سعيت للحج بعد طواف القدوم قبل طواف اإلفاضة فقال 
 طالب: ...............

 يوم النحر.
 ........طالب: .......
 في ذلك اليوم.

 طالب: ...............
 كله يدخل في عمومه لكن يبقى أن الحكم في ذلك النص الخاص. نعم

 طالب: ...............
 ما س ل عن شيء قدم وال أخر في ذلك اليوم لكن لو في غيره ال. :يدخل في

 طالب: ...............
 وعشرين ساعة الشامل لليل والنهار.اليوم يشمل الليل والنهار اليوم هو األربع 

اللة ال لبس فيها على أن من حلق قبل أن ينحر ال واألحاديث في مثل هذا كثيرة وهي تدل د  "
نكرة في سياق النفي ُرك  بت مع )ال( فُبنيت  «ال حرج»ألن قوله  ؛شيء عليه من إثم وال فدية

 ."على الفتح والنكرة إذا كانت كذلك فهي نص صريح في العموم
 فهي نافية للجنس ألنها تكون نافية للجنس.

فاألحاديث إذ ا نص صريح في عموم النفي لجميع أنواع الحرج من إثم وفدية وهللا تعالى  "
ن كان سياق أو ناسي   وال يتضح حمل األحاديث المذكورة على من قدم الحلق جاهال   .أعلم ا وا 

ألن بعض تلك األحاديث  ؛سا ل جاهلحديث عبد هللا بن عمرو المتفق عليه يدل على أن ال
الواردة في الصحيح ليس فيها ذكر النسيان وال الجهل فيجب استصحاب عمومها حتى يدل 

 "حتى يدل  دليل على..
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.  يدل 
ا في علم األصول أن جواب وقد تقرر أيض   ،حتى يدلَّ دليل على التخصيص بالنسيان والجهل"

ألن تخصيص المنطوق بالذكر لمطابقة  ؛المخالفةالمس ول لمن سأله ال يعتبر فيه مفهوم 
 ."الجواب للسا ل

 للسؤال الجواب للسؤال.
وقد أشار له في  ،لمطابقة الجواب للسلال فلم يتعين كونه إلخراج المفهوم عن حكم المنطوق "

ا على ما يمنع اعتباره:  مراقي السعود في مبحث موانع اعتبار مفهوم المخالفة بقوله عاطف 
 الحكــم أو َجهــل ..............أو ُجهــل 

 
 ..........................." 

 َجهل. 
 أو َجهــــــل الحكــــــم أو النطــــــق انجلــــــب"
 

ــــــب  ــــــذي غل ــــــى ال  للســــــلل انجــــــرى عل
وبه تعلم أن  ،اآلية  ٢٢٩البقرة:  ژ ہہ ہ ژكما يأتي بيانه في الكالم على قوله تعالى:  

 ."وصف عدم الشعور الوارد في السلال ال مفهوم له
ه ال فرق بين يعني منطوق حديث نحرت قبل أن أرمي الخالي عن القيد منطوقه يدل على أن

حلقت قبل أن فمفهوم حديث من قال في سؤال لم أشعر  ،الجاهل والناسي والمتعّمد هذا منطوقه
لكن  ،والسؤال في الموضعين أحدهما منطوق أو كالهما منطوق  ،مفهوم كأنحر هذا منطوق وذا

ه المنطوق فيه قيد ال يقي د ب ذيمفهوم المنطوق ال ،منطوق فيه قيد ومنطوق فيه عموم ،فيه قيد
 العام في السؤال الثاني.

وقال الشوكاني في نيل األوطار: وتعليق سلال بعضهم بعدم الشعور ال يستلزم سلال غيره به "
راحها بإلحاق ا لعمد بها ولهذا ُيعلم حتى يقال إنه يختص الحكم بحالة عدم الشعور وال يجوز اط  

 ".أن التعويل
 .وبهذا
 ُيعلم.
 .يالعلم

 أن التعويل.
 التخصيص.في 

على وصف عدم الشعور المذكور في سلال بعض ولهذا يعلم أن التعويل في التخصيص  "
 "قوله تعالى.. .السا لين غير مفيد للمطلوب انتهى محل الغرض منه بلف ه
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 7 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

قول الشوكاني وتعليق بسؤال بعضهم بعدم الشعور ال يستلزم سؤال غيره به حتى يالقال يعني ليس 
نه لم يشعر أن يكون أس لة الباقين مقي دة بهذا القيد حتى يقال إنه يختص من الزم سؤال بعضهم أ

راحها بإلحاق العمد بها راح  ،الحكم بحالة بعدم الشعور وال يجوز اطِّّ راحها اطِّّ  ؟ ماذاوال يجوز اطِّّ
 طالب: ...............

راح حالة عدم الشعور ويؤيده قوله بإلحاق العمد به راحها اطِّّ ثم بعد ذلك إذا قلنا  ،اال يجوز اطِّّ
 بهذا يكون الكالم اآلخر ينقض هذا الكالم.

 طالب: ...............
راحه األس لة المطلقة  فيها التقييد بعدم الشعور وهللا لو نرجع  ليس تيالفيكون الذي ال يجوز اطِّّ

 إلى نيل األوطار موجود؟
 طالب: ...............

ر ال يستلزم سؤال غيره به حتى يقال إنه يختص الحكم وتعليق سؤال بعضهم بعدم الشعو  :يقول
ولهذا يعلم أن التأويل في التخصيص  ؛وال يجوز اطراحها بإلحاق العمد بها ،بحالة عدم الشعور

 السا لين غير مفيد للمطلوب نفسه. على وصف عدم الشعور المذكور في سؤال بعض
 طالب: ...............

 خر الكالم ينقض أوله.ألنه على ما فهمنا يكون آ نعم
 طالب: ...............

 يقول؟ ماذا
 طالب: ...............

 أعد وتعليق..
 طالب: ...............
تابعة لمقول بعضهم الذي يرد عليه يعني تابع لمقول القول ال من قوله  ،يعني تابع لمقول القول

 هو.
 طالب: ...............

 ين؟ أ
 طالب: ...............

القول الذي يقول بالتقييد هنا يقول ال يجوز اطراح هذا القيد الذي هو عدم الشعور بإلحاق  ال،
 جاهل يلحق به شخص متعمد والنص يقول لم أشعر. أويعني شخص ما دري ناسي  ،العمد

 طالب: ...............
 ين؟أ

 طالب: ...............
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ذا اطرحناه أل  حقنا به العمد هذا القول المردود عليه.وال يجوز اطراحه يعني اطراح القيد وا 
 طالب: ...............

 ال واضح أوضح من الشمس.
 سم.

 .لوحدكتأمله 
لم يبين هنا ما   ١٩٨البقرة:  ژ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ژقوله تعالى: "

هذا الفضل الذي ال جناح في ابتغا ه أثناء الحج وأشار في آيات أخر إلى أنه ربح التجارة 
ألن الضرب في األرض عبارة عن   ٢٠المزمل:  ژ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ژكقوله 

 ڤ ٹ ٹ ژوقوله تعالى:  ،السفر للتجارة فمعنى اآلية يسافرون يطلبون ربح التجارة

 ٺٺ ٺ ژأي بالبيع والتجارة بدليل قوله قبله   ١٠الجمعة:  ژ ڦ ڦ ڦ ڦ    ڤ ڤ ڤ

الذي كان محرما عليكم عند النداء لها  أي فإذا انقضت صالة الجمعة فاطلبوا الربح  ٩الجمعة:  ژ
 وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب أن غلبة إرادة المعنى المعي ن في القرآن تدل على أنه المراد

 "..ألن الحمل
ا فيها فضل هللا يراد به التجارة هذا الذي تدل عليه يعني النصوص الواردة في القرآن مذكور  
ن كان ليس بمقطوع أن فضل   ١٠الجمعة:  ژ ڦ ڦ ڦ ڦ ژهللا أعم من التجارة  النصوص وا 

لكن النصوص الواردة في القرآن تجعل هناك غلبة ظن في  ،أعم من التجارة هذا األصل فيه
يعني حتى يضربون في األرض يبتغون من فضل هللا مثل  ،المراد بالنصوص التي لم يبي ن فيها

عة مع أن آية الجمعة ليس بمقطوع أن المراد البيان أالخذ من آية الجم ،بيان افيه ليسما عندنا 
ابتغاء فضل هللا أعم لكن حمل على البيع ألنه مالنع منه قبل انقضاء  ،بابتغاء فضل هللا هو البيع

ن به.  الصالة بعد األذان فيالحمل عليه ألنه هو الممنوع وقد أالذِّ
 طالب: ...............

 بيع والشراء.نعم، لكنه ال يمنع أن يبتغى فضل هللا بغير ال
وال خالف بين العلماء في أن المراد بالفضل المذكور في اآلية  ،ألن الحمل على الغالب أولى"

البقرة:  ژ گ گ گ گ ک ک ژربح التجارة ربح التجارة كما ذكرنا قوله تعالى: 
١٩٩". 

 ويريد أنشخص عنده سيارة  ١٠الجمعة:  ژ ڦ ڦ ڦ ڦ ژ ربح التجارة هل يشمل اإلجارة مثال  
لماذا حملناه على ربح التجارة؟  ١٠الجمعة:  ژ ڦ ڦ ڦ ڦ ژيأجرها أيام الحج أال يدخل في 

 أو أن التجارة أعم تشمل جميع العقود.
 طالب: ...............
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 هو؟ ما
 طالب: ...............

شخص انتهى من صالة الجمعة وخرج للصيد وصار يصيد أو يحتطب ويبيع  ،عقد من العقود
 التجارة.هذا نوع من 

لم يبين هنا المكان المأمور باإلفاضة منه المعبَّر عنه بلفظ حيث التي هي كلمة تدل على "
 ".ل حين على الزمان ولكنهالمكان كما تد

ا وسبب نزولها أن قريش   ،اآلية  ١٩٨البقرة:  ژ ڇ ڇ چ چ ژولكنه بي ن ذلك بقوله "
يت هللا وال ينبغي لنا أن نخرج من كانوا يقفون يوم عرفة بالمزدلفة ويقولون نحن قطان ب

صلى هللا -فأمر هللا النبي  ،وعامة الناس يقفون بعرفات ،ألن عرفات خارج عن الحرم ؛الحرم
والمسلمين أن يفيضوا من حيث أفاض الناس وهو عرفات ال من المزدلفة كفعل  -عليه وسلم

 ."قريش
 ؛بينما غيرهم يخرج عن الحرم ،رميسمون أنفسهم الحمس ويقفون بالمزدلفة وال يخرجون عن الح

عليه الصالة -طعم قبل أن يسلم خرج في طلب بعير له ضل فوجد النبي ولذا جبير بن مال 
واقفا بعرفة واستغرب يقول هذا من الحمس ويقف بعرفة! استغرب وهذه الحجة بالنسبة  -والسالم

 أي حجة؟ -عليه الصالة والسالم-له 
 طالب: .................

 هي؟ ما
 طالب: .................

 ألن -عليه الصالة والسالم-لوداع حجة قبل الهجرة أو وحج بعدها لكن قبل حجة ا ،قبل الهجرة
 وال يخفى عليه مثل هذا الحكم.مسلم في حجة الوداع جبير بن مطعم 

وهذا هو مذهب جماهير العلماء وحكى ابن جرير عليه اإلجماع وعليه فلف ة ثم للترتيب "
 ژبمعنى عطف جملة على جملة وترتيبها عليها في مطلق الذكر ون يره قوله تعالى:  الذكري 

  ې ې ې ۉ ۉ        ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ    ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 ."١٧ – ١٣البلد:  ژ ى ى ې
 ومعلوم أن الوصف باإليمان المعطوف بثم قبل ال بد أن يوجد قبل ال بعد.

 وقول الشاعر:"
ـــــــــن ســـــــــاد ثـــــــــم  ســـــــــاد أبـــــــــوه إن م

 
ــــــــك جــــــــده   ثــــــــم قــــــــد ســــــــاد قبــــــــل ذل

 ثم سيادة الجد بعد سيادة الحفيد؟! ال، قبل. 
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اآلية من مزدلفة إلى منى وعليه  ١٩٩البقرة:  ژ ک ک ژوقال بعض العلماء المراد بقوله "
ولوال إجماع الحجة على خالفه لكان هو  :قال ابن جرير في هذا القول ،راهيمفالمراد بالناس إب

 ."األرجح
ألنه ساق القول قول األكثر ثم ساق  ؛قول الكل ليساإلجماع عنده رحمه هللا يعني قول األكثر 

المعروف عنه  ؟ومع ذكر الخالف ؟ولوال إجماع الحجة كيف أجمع الحجة :القول الثاني ثم قال
 أنه يرى أن قول األكثر إجماع. -رحمه هللا-
لم يبين هنا سخرية   ٢١٢البقرة:  ژ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ  ٹ ٹ ژقوله تعالى: "

هلالء الكفار من هلالء الملمنين ولكنه بين في موضع آخر أنها الضحك منهم والتغامز وهو 
 ٢٩المطففين:  ژ ی ی  ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ ژقوله تعالى: 

لم يبين يوم القيامة لم يبين هنا   ٢١٢البقرة:  ژ ڄڃ ڄ ڄ ڄ  ڦ ژى: قوله تعال  ٣٠ -
 ."فوقية هلالء الملمنين على هلالء الكفرة ولكنه بين ذلك في مواضع

يعني إذا جاء البيان ببعض األفراد المبي ن يشمل افراد كثيرة فجاء البيان بفرد أو ببعض األفراد 
 علوا إال الضحك والغمز من السخرية؟دون بعض هل هذا يقتضي الحصر وأنهم ما ف

 طالب: .................
ا ال السخرية تكون بأفعال وأقوال كثيرة جد    ٢١٢البقرة:  ژ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ژ عندنا ذيهذا ال

أفعال وأقوال  ال توجد ،يمكن حصرها الشيخ يقول حصل البيان بيان السخرية بالضحك والغمز
بعض األفراد ما يدل على  ويكون التنصيص على !تدل على السخرية غير الضحك والغمز

 التخصيص.
 طالب: .................

 هو؟ ما
 طالب: .................

يسخرون من  اأنه ال يجوز كذا وكذا ال، هو يحكي واقع اينشئ حكم ال اال، الكالم يحكي واقع
 الذين آمنوا.

 طالب: .................
 هو؟ ما

 طالب: .................
على كل حال مثل ما ذكرنا أن السخرية أعم وتحصل بأقوال وأفعال غير الضحك والغمز ويبقى 

 على عمومه وهذه أفراد لهذا العام.
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لم يبين هنا فوقية هلالء الملمنين على   ٢١٢البقرة:  ژ ڄڃ ڄ ڄ ڄ  ڦ ژقوله تعالى: "
 ٱ جح مج حج يث ىث مث جث ژهلالء الكفرة ولكنه بين ذلك في مواضع أخر كقوله 

 ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ژوقوله:   ٣٥ - ٣٤المطففين:  ژ ٻ ٻ ٻ

 ."٤٩األعراف:  ژ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ
ال شك أن فوقية المكانة ظاهرة مع فوقية المكان يعني الجنة ال شك أنها فوق السماء السابعة 

 أما فوقية المكانة فهي معروفة ومعلومة. ،والنار في أسفل سافلين هذه فوقية مكان
لم يصف هذا الخير هنا بالكثرة وقد   ٢١٦البقرة:  ژ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ ژعالى: قوله ت

النساء:  ژ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې         ې ې ژوصفه بها في قوله: 
 "قوله تعالى..  ١٩

يعني هل يلزم من الوصف بالكثرة في اآلية الثانية أن يستصحب في اآلية األولى؟ هذا على 
يصير فيه خير أدنى   افي اآلية األولى تكره شي ايكون الخير كثير  هذا ما يلزم منه أن ،حسب

يعني أنت كرهت فوات هذه السلعة أو فوات هذه المرأة وحصل  ،خير ما يلزم أن يكون خير كثير
 اما يمنع أن يكون كثير  اوقد يكون كثير  ،الكثير الذي أشير إليه في اآلية الثانية ليسخير لكنه 

أن يكون   الزم أنه في كل قضية تكره فيها شيلكن مع ذلك ال يالمتوقع وقد يكون أكثر من من 
 .اكثير  اتركه خير 

 طالب: .................
 .٢١٦البقرة:  ژ ڀ ڀ پ پ ژ

 .٢١٦البقرة:  ژ ٺٺ ڀ ڀ ژطالب: 
قد يحصل من  ا،ال ما يلزم قد يكون الفراق خير  ،موضع واحد ليسهل هما في موضع واحد ال 

 ر لكن هذا محمول على صور وذاك على صور.الفراق خير كثي
 ."٢١٧البقرة:  ژ ڳڳ گ گ گ گ ک     ک ک ک ژقوله تعالى: "

 في ضالله في ردته في فسقه. اتكون سبب اكثير  اوقد يكون في اإلمساك إمساك المرء شر 
لم يبين هنا هل استطاعوا ذلك أو ال، ولكنه بي ن في موضع آخر أنهم لم يستطيعوا وأنهم "

 ڃ ڄ   ڄ ڄ ڄ ڦ ژحصل لهم اليأس من رد الملمنين عن دينهم وهو قوله تعالى: 

وبي ن في مواضع أخر أنه م هر دين اإلسالم على كل دين  ..اآلية وبي ن في موضع  ٣الما دة:  ژ
 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ژصف والفتح كقوله في براءة وال

لم يبين هنا ما هذا اإلثم الكبير ولكنه   ٢١٩البقرة:  ژ ائ       ائ ى ى ژقوله تعالى:   ٣٣التوبة:  ژ
بين في آية أخرى أنه إيقاع العداوة والبغضاء بينهم والصد عن ذكر هللا وعن الصالة وهي 
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 ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ ژقوله 

 ."٩١الما دة:  ژ ڃ ڄ
 ا اإلثم الذي يترتب عليه عقاب في اآلخرة فهو أعم مما ذكر.ويشمل اإلثم الكبير أيض  
 طالب: .................

 ين؟أ
 طالب: .................

 أنت تعرف صور حمل المطلق على المقيد؟ متى يحمل المطلق على المقيد؟ 
 طالب: .................

ا الحكم والسبب أو اشتركا في الحكم فقط معروفة الصور األربع التي ذكرناها مرار   إذا اشتركا في
وهل ما ذكر من األفراد التي تذكر بعد اللفظ العام العام المجمل هل  ،فهل ينطبق عليها ما ذكرنا

 أويعني هل ما ذكر في األمثلة السابقة أفراد  ؟هو من باب التخصيص أو من باب التقييد
نما هو مجرد وصف لما حصل وما يترتب أوصاف؟ وهللا  بعضها أفراد وبعضها خالن عن حكم وا 

 عليه حكم.
 اهر عمومه شمول الكتابيات ولكنه بي ن في   221البقرة:  ژ ڄ ڄ ڄ ژقوله تعالى: "

 وئ وئ ەئ ەئ ژآية أخرى أن الكتابيات لسَن داخالت في هذا التحريم وهي قوله تعالى 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ژلكتابيات ال يدخلن قسم المشركات بدليل قوله فإن قيل ا  5الما دة:  ژ ۇئ

 ۅ ژوقوله   ٦البينة:  ژ ۓ ے ے ھ         ھ ھ ھ ژوقوله   1البينة: ژ  چ چ ڃ

والعطف يقتضي المغايرة فالجواب أن   105البقرة:  ژ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ
 ں ڱ ڱ ڱ ژأهل الكتاب داخلون في اسم المشركين كما صرح به تعالى في قوله 

 ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 ژ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئەئ   ائ ائ ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 ."31 – 30التوبة: 
 ڄ ژنعم هذه المسألة في وصف أهل الكتاب بالشرك فتحتاج نساؤهم إلى مخصص من عموم 

ا هذ  ٥الما دة:  ژ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ژوقد جاء المخصص  ٢٢١البقرة:  ژ ڄ ڄ
ال فاألصل داخالت في ال تنكحوا المشركات ومن أهل العلم من يرى أنهم ليسوا  المخصص وا 
نما فيهم شرك فرق  شخص مشرك وبين من فيه شرك ولذلك عطف  نما هم وا  بمشركين وا 
ذا القول األول أنهم مشركون قلنا أن هذا من باب  المشركون عليهم من أهل الكتاب والمشركين وا 
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لخاص كلهم مشركون وما فيه فا دة عملية تترتب على هذا القول إال أن عطف العام على ا
نما فيهم  -رحمه هللا -الحافظ ابن رجب رجح في شرح البخاري أنهم ال يطلق عليهم اسم الشرك وا 

وبين الجاهلي ومن  ،وبين المنافق ومن فيه نفاق ،يعني فرق بين المشرك ومن فيه شرك ،شرك
 فيه وبين من فيه جاهلية.

 طالب: والكافر ومن فيه كفر.
نعم فرق بين من هو محكوم عليه بالوصف الكامل وبين من يشارك من والصف بهذا الوصف في 

وكفر من شك في كفرهم  ،جمع عليهوعلى كل حال حالهم معروفة وكفرهم مال  ،بعض أوصافه
هم كفار  يتناولهم شيء من الرحمة أو ال،أن الخالف في كونهم يمكن ، ليس ا مجمع عليهأيض  

لكن يبقى  ،نقل اإلجماع على ذلك باإلجماع ومن شك في كفرهم فهو كافر حتى أن بعضهم
ألنهن  ٢٢١البقرة:  ژ ڄ ڄ ڄ ژمسألة فقهية هل يحتاجون إلى تخصيص من قوله 

إذا احتجن إلى تخصيص فالمخصص موجود فالخالف  ؟مشركات أو ال يحتجن إلى تخصيص
 .ايكاد يكون لفظي  

 .............طالب: ....
تبعيضية؟ بيانية فهم كفار هم والمشركون  أومن عطف الخاص على العام هم )من( هذه بيانية 

ن  ،كفار عطف المشركين عليهم إن قلنا أنهم غير مشركين يكون عطف مغايرة كما هو واضح وا 
 قلنا هم مشركون فيكون عطف العام على الخاص.

 طالب: .................
 هو؟ ما

 ................. طالب:
 دخلوا في الذين كفروا.

 طالب: .................
 ابن رجب.

 طالب: .................
 .١البينة:  ژ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ژهم كفار 

 طالب: .................
جاء زيد وعمرو تقول زيد هو عمرو هذا غيره  ،طفوا عليهم والعطف يقتضي المغايرةألنهم عال 

 أنه يقتضي المغايرة.األصل في العطف 
 طالب: .................

 يترتب عليه شيء ألننا نحتاج إلى مخصص والمخصص موجود. الفيهم شرك والخالف لفظي 
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 طالب: .................
قلنا أن الخالف لفظي هم كفار باإلجماع  حننلما نذكر قول ابن رجب ليس معناه أنه هو الراجح 

 خالدون مخلدون في النار. وهم امن كونهم كفار  انتهينا
 طالب: .................

ما هو   ٨٢الما دة:  ژ ۇۇ ڭ   ڭ ڭ   ڭ ۓ   ۓ ے  ے ھ ژوعداوتهم معروفة 
 من االختالف بينهم وبين المشركين؟ ما يدل؟   اشي هناكهذا يدل على أن 

 طالب: .................
ناه رحمة لهم أو رأفة بهم أو على كل حال كالم ابن رجب معروف ومبسوط وليس مع ،يدل
هم كفار باإلجماع حتى قالوا من شك في كفرهم كفر ونقل بعضهم  ،اا لهم أو لشأنهم أبد  تقريب  

 اإلجماع على ذلك.
لم يبين هنا هذا المكان المأمور   ٢٢٢البقرة:  ژ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ژقوله تعالى: "

بل في آيتين المراد به اإلتيان في القُ  باإلتيان منه المعبَّر عنه بلف ة حيث ولكنه بي ن أن
أمر باإلتيان   ٢٢٣البقرة:  ژ ې ژألن قوله   ٢٢٣البقرة:  ژ ې ې ژإحداهما هي قوله هنا 
يبين أن اإلتيان المأمور به إنما هو في محل   ٢٢٣البقرة:  ژ ې ژبمعنى الجماع وقوله 

ا ال يخفى ألن الدبر ليس محل بل دون الدبر كمالحرث يعني بذر الولد بالنطفة وذلك هو القُ 
البقرة:  ژ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ  ڤ ڤ ژثانيهما قوله تعالى:  ،بذر لألوالد كما هو ضروري 

ألن المراد بما كتب هللا لكم الولد على قول الجمهور وهو اختيار ابن جرير وقد نقله عن   ١٨٧
 ،بن مزاحمابن عباس ومجاهد والحكم وعكرمة والحسن البصري والسدي والربيع والضحاك 

ومعلوم أن ابتغاء الولد إنما هو بالجماع في القبل فالقبل إذ ا هو المأمور بالمباشرة فيه بمعنى 
ولتكن تلك المباشرة في محل ابتغاء الولد   ١٨٧البقرة:  ژ  ڤ ڤ ژالجماع فيكون مع اآلية 

 ."يعني الولد  ١٨٧البقرة:  ژ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ژهو القبل لقوله الذي 
وهو أعظم المصالح المرتبة على النكاح بقاء  ،ول الولد في مثل هذا السياق قطعيال شك أن دخ

ألن  ؛النوع اإلنساني بابتغاء الولد وال يمنع أن يالبتغى ما كتب هللا من األجر المرتب على الجماع
فيه أجر ال يمنع أن نبتغي الولد ونبتغي األجر ونبتغي  «وفي بضع أحدكم صدقة» افيه أجر 

عموم جميع ما كتب هللا لكم مما يترتب   ١٨٧البقرة:  ژ ڦ ڤ ژطرفين ونبتغي المتعة العفاف لل
 على هذا النكاح.

يعني أن يكون اإلتيان في   ٢٢٣البقرة:  ژ ېى ې ژويتضح لك من هذا أن معنى قوله تعالى: "
محل الحرث على أي حالة شاء الرجل سواء كانت المرأة مستلقية أو باركة أو على جنب أو 

قال  -رضي هللا عنه -ويليد هذا ما رواه الشيخان وأبو داود والترمذي عن جابر ،غير ذلك
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 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ژكانت اليهود تقول إذا جامعها من ورا ها جاء الولد أحول فنزلت 

ا رضي هللا عنه يرى أن معنى اآلية فا توهن في القبل ف هر من هذا أن جابر    ٢٢٣البقرة:  ژ ېى
والمقرر في علوم الحديث أن تفسير الصحابي الذي  ،تم ولو كان من ورا هاعلى أي حالة ش 

 "له تعلق بسبب النزول له حكم الرفع كما عقده صاحب طلعة األنوار بقول: تغير...
 تفسير صاحب.

 تفســــــــــــير صــــــــــــاحب لــــــــــــه تعلــــــــــــق"
 

 "بب الرفـــــــــــع لـــــــــــه محقـــــــــــقبالســـــــــــ 
تفسير الصحابي له حكم  ،الحاكم قرر في المستدرك في مواضع أن تفسير الصحابي مرفوع 

ألنهم صحبوا الرسول ولزموه وعاصروا  ؛ألن الصحابة أعرف الناس بمراد هللا من كالمه ؛الرفع
تفسير بالرأي فال ا بلغهم ما ورد من الوعيد الشديد بالنسبة للوأيض   ،التنزيل فهم أعرف الناس به

يفسرون ويعرفون  -عليه الصالة والسالم-يمكن أن يتعدوا هذا مع علمهم ومالزمتهم للنبي 
بل ال بد أن يكون عندهم شيء مرفوع فجزم بأن تفسير  ،الوعيد الشديد أن يفسروا بآرا هم

كثير من والذي ينظر في التفاسير المنقولة عن الصحابة ال يتردد أن بعض أو  ،الصحابي مرفوع
ولم يقصدوا  -عليه الصالة والسالم-هذه األقوال الواردة في التفسير منهم ال تثبت عن النبي 

فابن الصالح والحافظ العراقي وغيرهم من أهل العلم حملوا  -عليه الصالة والسالم-الرواية عنه 
ولذا  ؛الرفعلنزول اآلية فهو له حكم  اإذا ذكر الصحابي سبب ،كالم الحاكم على أسباب النزول

 يقول الحافظ العراقي:
مممممممممممم  اوعممممممممممممد ممممممممممممما فسممممممممممممره الصممممممممممممحابي رفع 

 
 فمحممممممممممممممممممممممممممممول علمممممممممممممممممممممممممممى األسمممممممممممممممممممممممممممباب 

مممممممممممم   اوعممممممممممممد ممممممممممممما فسممممممممممممره الصممممممممممممحابي رفع 
 

 ....................... 
 يعني كما في كالم الحاكم. 

........................... 
 

 فمحممممممممممممممممممممممممممممول علمممممممممممممممممممممممممممى األسمممممممممممممممممممممممممممباب 
هي مأخوذة بجملتها و وهنا قال صاحب طلعة األنوار ألحمد البدوي الشنقيطي  ،ال مطلق التفسير 

 من ألفية العراقي قال:
 تفسممممممممممممممممممممير صمممممممممممممممممممماحب لممممممممممممممممممممه تعلممممممممممممممممممممق

 
 بالسممممممممممممممممممممبب الرفممممممممممممممممممممع لممممممممممممممممممممه محقممممممممممممممممممممق 

وما استدل " :ما نصه  ٢٢٣البقرة:  ژ ېى ې ې ې ژوقد قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: " 
شامل للمسالك بحكم عمومها فال   ٢٢٣البقرة:  ژ ېى ې ژبه المخالف من أن قول من أن قوله 

سان شهيرة رواها عن رسول هللا حجة فيها إذ هي مخصصة بما ذكرناه وبأحاديث صحيحة ح  
 ."ا بمتون مختلفةاثنا عشر صحابي   -صلى هللا عليه وسلم-

 كلها تقتضي تحريم إتيان المرأة من الدبر.
 .سيأتي بهنعم كّمل 
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في مسنده وأبو داود  يان النساء في األدبار ذكرها أحمد بن حنبلكلها متواردة على تحريم إت"
وقد جمعها أبو الفرج ابن الجوزي بطرقها في جزء سماه تحريم  ،والنسا ي والترمذي وغيرهم

ا في ذلك جزء سماه إ هار إدبار من أجاز الوطء ولشيخنا أبي العباس أيض   ،المحل المكروه
اهلل واليوم في األدبار قلت وهذا هو الحق المت بع والصحيح في المسألة وال ينبغي لملمن ب

اآلخر أن يعر ج في هذه النازلة على زلة عالم بعد أن تصح عنه وقد َحذَّْرنا من زلة العالم وقد 
 ."روي عن ابن عمر خالف هذا

رنا. ذِّّ رنا حال ذِّّ  حال
رنا من زلة" وقد روي عن ابن عمر خالف هذا وتكفير من فعله وهذا هو الال ق  العلم، وقد ُحذ  

كذ ب نافع من أخبر عنه بذلك كما ذكر النسا ي وقد تقدم وأنكر  وكذلك -رضي هللا عنه -به
 "ذلك..

 مالك نعم.
 طالب: .................

 أي البخاري؟
 طالب: .................

 ؟ما به
 طالب: .................

 موجود كذبه.. صحيح ما فيه إشكال. نعم
 طالب: .................

 ؟ كيف
 طالب: .................

 في البخاري؟ نسبة الجواز للبخاري؟ 
 طالب: .................

 ال، ال بن عمر في البخاري ال، تكذيب.
 طالب: .................

 خّرجه.
وروى الدرامي في مسنده عن سعيد بن  ،وأنكر ذلك مالك واستع مه وكذب من نسب ذلك إليه"

ري حين أحمض لهن؟ قال وما يسار أبي الُحباب قال قلت البن عمر ما تقول في الجوا
بر قال هل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟! وأسند عن خزيمة بن ثابت التحميض؟ فذكرت له الد  

يقول أيها الناس إن هللا ال يستحيي من الحق ال  -صلى هللا عليه وسلم-سمعت رسول هللا 
صلى -النبي وأسند عن أبي هريرة عن  ،ومثله عن علي بن طلق ،تأتوا النساء في أعجازهن
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 17 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

وروى أبو داود  ،«برها لم ين ر هللا إليه يوم القيامةمن أتى امرأة في دُ » -هللا عليه وسلم
الطيالسي في مسنده عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو عن 

وروي  «تلك اللوطية الصغرى يعني إتيان المرأة في دبرها»قال  -صلى هللا عليه وسلم-النبي 
 "ن..ع

 مخّرج الحديث؟
 طالب: .................

 يعني سنده..
 طالب: .................

 قتادة هنا؟!ب أتى ما الذيفيه بين أبي داود الطيالسي وقتادة 
 طالب: .................

 يروي عن عمرو بن شعيب؟!قتادة ب أتى ما الذي
 طالب: .................

 لنا من الطيالسي. يخرجهال، من 
 طالب: .................

 يمكن. ال
 طالب: .................

 أحد يخّرجه؟
 طالب: .................

 وجدَته.
 طالب: .................

 غيره.
 طالب: .................

يعني الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لكن الذي بين عمرو بن شعيب وبين 
 الطيالسي.
 .............طالب: ....

 المسند؟ مسند الطيالسي.
 طالب: .................

 عطنا سنده.أ 
 طالب: .................

 سنده.



 

 

 
18 

 18 (18) أضواء البيان

 طالب: .................
 ؟يأتي

 طالب: .................
 وسند الطيالسي؟

 طالب: .................
 من الطيالسي؟ يخرجهن م

 طالب: .................
 قول ال يصح؟قال عنه ي ماذا

 طالب: .................
 السبب؟ ما

 طالب: .................
 معلِّق؟

 طالب: .................
 مخّرج عندك؟ عليه حكم؟
 طالب: .................

الحديث ال شك أنه مضّعف واألحاديث بمفرداتها قد ال تثبت يعني لكن بمجموعها والحكم محل 
وجاء إطالق الكفر على من فعله  ،حريم وطء النساء في أعجازهنإجماع بين أهل العلم على ت

 لكنه ال يسلم من مقال.
 طالب: .................

 وهمام وما حكم عليه؟
 طالب: .................

 فيه حكم؟ ليس
 طالب: .................

 يخّرجون ويحكمون من كتب التخريج. ذينكتب المن  أخرجوه
 كّمل يا شيخ كّمل.

 :قال ابن المنذر ،روي عن طاوس أنه قال كان بدء عمل قوم لوط إتيان النساء في أدبارهنو "
ذا ثبت الشيء عن رسول هللا  واه انتهى من اسُتغني به عما س -صلى هللا عليه وسلم-وا 

 ".وقال ،القرطبي بلف ه
كن نحتاج إلى ما روي عن طاوس ل اليعني إذا ثبت حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

 ال يمنع أن يذكر مثل هذا.
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ا بمصر وقال مالك البن وهب وعلي بن زياد لما أخبراه أن ناس  " :ا ما نصهوقال القرطبي أيض  "
يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك فنفر من ذلك وبادر إلى تكذيب الناقل فقال كذبوا عليَّ كذبوا عليَّ 

وهل يكون   ٢٢٣البقرة:  ژ ۉ ۉ ۅ ژالى: ا ألم يقل هللا تعا عرب  ألستم قوم   :كذبوا عليَّ ثم قال
ومما يليد أنه ال يجوز إتيان النساء  ،اانتهى منه بلف ه أيض   ؟"الحرث إال في موضع المنبت

ا أن ذلك القذر هو في أدبارهن أن هللا تعالى حرم الفرج في الحيض ألجل القذر العارض له مبي  ن  
اآلية فمن باب أولى تحريم   ٢٢٢البقرة:  ژ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ژعلة المنع بقوله 

 ".والنجاسة الالزمة وال وال ينتقض الدبر للقذر
 بل أشد نجاسة.

ألن دم االستحاضة ليس في االستقذار كدم الحيض  ؛وال ينتقض ذلك بجواز وطء المستحاضة"
ومما يليد منع الوطء في  ،ألنه دم انفجار الع ْرق فهو كدم فهو كدم الجرح ؛وال كنجاسة الدبر

قال ابن  ،لدبر إطباق العلماء على أن الرتقاء التي ال يوصل إلى وط ها معيبة ترد بذلك العيبا
 ."عبد البر لم يختلف العلماء في ذلك

لكن لما كان محّرم ا ووجوده مثل عدمه  ،لتم االكتفاء بهولو كان وطء الدبر يقوم مقام وطء القبل 
 صارت غير صالحة للوطء فرالدت بذلك.

ا جاء عن عمر بن عبد العزيز من وجه بد البر لم يختلف العلماء في ذلك إال شي   قال ابن ع"
وفي  :قال القرطبي ،ليس بالقوي أن الرتقاء ال ترد بالرَتق والفقهاء كلهم على خالف ذلك

 "إجماعهم هذا دليل على أن الدبر ليس بموضع وطء ولو كان موضع ا للوطء..
ذا لم يكن هناك مكان للوطء ال شك أنها تال  ،هو الوطءيعني أعظم وجوه االنتفاع بالنكاح  رد وا 

تمشي ألن أعظم وجوه االنتفاع بها أن تمشي  التمشي تبين أنها  اليعني لو اشترى واحد سيارة 
 .ال يوجدأحد يقول ما ترد؟ ال،  يوجد ،وتحمل

الرتقاء  فإن قيل قد يكون رد ،ولو كان موضع ا للوطء ما ردت بل ال يوصل وط ها في الفرج"
لعلة عدم النسل فال ينافي أنها توطأ في الدبر فالجواب أن العقم ال يرد به ولو كانت علة 

وقد حكى القرطبي اإلجماع على أن العقم ال يرد به  ،ا للردالرتقاء عدم النسل لكان العقم موجب  
ن وطء اآلية فإذا تحققت من هذه األدلة أ  ٢٢٣البقرة:  ژ ې ې ژفي تفسير قوله تعالى: 

المرأة في دبرها حرام فاعلم أن من ُروي عنه جواز ذلك كابن عمر وأبي سعيد وجماعات من 
المتقدمين والمتأخرين يجب حمله على أن مرادهم باإلتيان في الدبر إتيانها في الفرج من جهة 

 ."الدبر كما يبينه حديث جابر والجمع
 كما بينه.

 سم.
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 كما بينه حديث جابر.
 ې ې ې ژقال ابن كثير في تفسير قوله  ،جابر والجمع واجب إذا أمكن كما بينه حديث"

 ."هقال أبو محمد عبد الرحمن بن عبد هللا الدارمي في مسند" :ما نصه  ٢٢٣البقرة:  ژ ېى
 عبد هللا بن عبد الرحمن الدارمي الدارمي معروف عبد هللا بن عبد الرحمن..

 طالب: ...........
 يقول؟ ماذا

 .....طالب: ......
 .«اللوطية الصغرى »يعني بهذا اللفظ 

 طالب: ...........
 نعم.

 "قال أبو محمد عبد هللا بن عبد الرحمن الدارمي في مسنده حدثنا عبد هللا بن صالح.."
 ا.كاتب الليث عبد هللا بن صالح ضعيف جد  

بن عمر ما قال حدثنا الليث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار أبي الُحَباب قال قلت ال"
تقول في الجواري أيحمض لهن؟ قال وما التحميض فذكر الدبر فقال وهل يفعل ذلك أحد من 

وهذا إسناد صحيح ونصٌّ صريح منه بتحريم المسلمين؟! وكذا رواه ابن وهب وقتيبة عن الليث 
أن وقد علمت  .فكل ما ورد عنه مما ُيحَتمل فهو مردود إلى هذا المحكم انتهى منه بلف ه ،ذلك

ألنه مرتب بالفاء التعقيبية على قوله  ؛طء في الدبرال دليل فيه للوَ   ٢٢٣البقرة:  ژ ېى ې ژقوله 
ومعلوم أن الدبر ليس محل  الحرث وال ينتقض هذا بجواز الجماع   ٢٢٣البقرة:  ژ ۉ ۉ ۅ ژ

ى َكن البطن وفي الفخذين والساقين ونحو ذلك مع أن الكل ليس محل حرث ألن ذلك يسمفي عُ 
  ٢٢٣البقرة:  ژې ې ژألن المراد باإلتيان في قوله  ؛والكالم في الجماع ،ال جماع ا ااستمناء  

ألن عكن البطن ونحوها ال قذر فيها والدبر فيه القذر الدا م والنجس  ؛الجماع والفارق موجود
اآلية أن الوطء في محل   ٢٢٢البقرة:  ژ ہ ہ ہ ۀ ۀ ژوقد عرفنا من قوله:  ،المالزم

أي من المكان   ٢٢٢البقرة:  ژ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ژوقال بعض العلماء معنى قوله  ،ذى ال يجوزاأل
وُيروى هذا القول  ،الذي أمركم هللا تعالى بتجنبه لعارض األذى وهو الفرج وال تعدوه إال غيره

 ".اهد وقتادة والربيع وغيرهم وعليهعن ابن عباس ومج
 نعم وعليه نعم. ،ه ال باجتنابهب  ٢٢٢البقرة:  ژ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ژلكن الظاهر أن 

ألن من  ؛اآلية  ٢٢٢البقرة:  ژ ہ ہ ہ ۀ ۀ ژوعليه فقوله من حيث أمركم هللا يبينه "
المعلوم أن محل األذى الذي هو الحيض إنما هو الُقُبل وهذا القول راجع في المعنى إلى ما 

 ."ذكرنا
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 لكنه مع إمكان حمله عليه بعيد.
 ؛نهي عن الشيء أمر بضده ألن ما نهى هللا عنه فقد أمر بضدهوهذا القول مبني على أن ال"

  ٢٢٢البقرة:  ژ ےۓ ے ھ ھ ژولذا تصح اإلحالة في قوله أمركم هللا على النهي في قوله 
والخالف في النهي عن الشيء هو أمر بضده معروف في األصول وقد أشار له في مراقي 

 السعود بقوله: 
ـــــــــــه غـــــــــــابر الخـــــــــــالف  والنهـــــــــــي في

 
ــــــــــــــــــاال تالف  ــــــــــــــــــر ب ــــــــــــــــــه أم  أو أن

 ا كمـــــا فـــــي المختصـــــروقيـــــل ال قطع ـــــ 
 

 وهـــــو لـــــدى الســـــبكي رأي مـــــا انتصـــــر 
 "ومراده يغاير.. 

 قديم.يعني غابر 
هل هو عين النهي ومراده بغابر الخالف هو ما ذكر قبل هذا من الخالف في األمر بالشيء "

ا في النهي ا له يعني أن ذلك الخالف أيض  عن ضده أو مستلزم له أو ليس عينه وال مستلزم  
 ."عن الشيء هل هو عين األمر بضده

هل معنى قولك للشخص قم نهي له عن القعود بنفس اللفظ أو مستلزم له؟ إذا كان له أكثر من 
بالقيام أو باالضطجاع؟ ألن له أكثر من ضد  ضد إذا قلت له ال تقعد هل معنى هذا أنك تأمره

يقول الظاهرية يضطجع ما فيه شيء ال يجلس هل  «إذا دخل أحدكم المسجد فال يجلس»طّيب 
 الليلة دراسة مثال   ؛هذا مراد؟ يعني شخص مضطجع في فراشه ألزمه أبوه أو أمه أن ينام ألن

التفت األب فإذا هو جالس وقال له ال كلكم تعانون من هذا ألزموه بالنوم واضطجع في فراشه ثم 
 تجلس يعني قم؟! 
 طالب: ...........

 هذه المسألة الخالف فيها طويل ومتشعب ويرجع فيها إلى القرا ن.
 طالب: ...........

 أو مستلزم.
ا في النهي عن الشيء هل هو عين األمر بضده أو ضدٌّ من يعني أن ذلك الخالف أيض  "

وزاد في النهي قولين  ،ا لهلزم لذلك أو ليس عينه وال مستلزم  أضداده إن تعددت أو مست
ا وعزا األخير البن الحاجب في ا به قطع  ا وثانيهما أنه ليس أمر  أحدهما أنه أمر بالضد اتفاق  

وأشار إلى أن السبكي في جمع الجوامع ذكر أنه لم ير ذلك القول لغير ابن الحاجب  ،مختصره
 ."٢٢٢البقرة:  ژ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ژوقال الزجاج معنى 

 وهو صاحب المختصر الذي أشير إليه في النظم ابن الحاجب.
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أي من الجهات التي يحل فيها أن تقرب   ٢٢٢البقرة:  ژ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ژوقال الزجاج معنى "
وقال أبو  ،المرأة وال تقربوهن من حيث ال يحل كما إذا كن صا مات أو محرمات أو معتكفات

ي ض يعني طاهرات غير ح    ٢٢٢البقرة:  ژ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ژواحد رزين وعكرمة والضحاك وغير 
 ."والعلم عند هللا تعالى

 هم صل على محمد وعلى آله وصحبه.الل
 


